REGULAMIN TURNIEJU PRZEDSIĘBIORCZEGO PRZEDSZKOLAKA
§1
Turniej Przedsiębiorczego Przedszkolaka, zwany dalej Turniejem, organizowany jest przez
Gminę Wrocław oraz Nordea Bank Polska S.A., zwanymi dalej Organizatorem w ramach
projektu „Przedsiębiorczy przedszkolak”, którego celem jest edukacja ekonomiczna i
promowanie przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym.
§2
1. Turniej odbywa się 12 maja 2011 roku w godz. 10.00 – 12.00 w Centrum Kultury
AGORA we Wrocławiu przy ul. Serbskiej 5a.
2. Transport dzieci na Turniej i z powrotem kaŜda placówka przedszkolna organizuje
we własnym zakresie.
3. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze na/z Turnieju i w trakcie jego trwania
odpowiadają wychowawcy przedszkolni. Organizator nie zapewnia opieki
medycznej podczas Turnieju dlatego teŜ placówki przedszkolne biorące udział w
Turnieju zobowiązane są do posiadania apteczki medycznej i opiekuna
przeszkolonego z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

§3
1. Udział w Turnieju bierze 12 reprezentacji placówek przedszkolnych, objętych
realizacją projektu „Przedsiębiorczy przedszkolak”, z których kaŜda składa się z 4
dzieci, zwane dalej Reprezentacjami.
2. W miejscu rozgrywania Turnieju obecne będą równieŜ zespoły dopingujące
poszczególne reprezentacje przedszkolne składające się z dzieci uczęszczających
do placówek przedszkolnych, objętych realizacją projektu „Przedsiębiorczy
przedszkolak”, zwane dalej Zespołami Kibiców.
3. Warunkiem uczestnictwa dzieci w Turnieju jest pisemna zgoda ich opiekunów
prawnych na udział i zasady Turnieju określone w niniejszym Regulaminie.

§4
1. Turniej składa się z dwóch etapów.
2. Na Turniej przygotowana jest pula 12 zadań turniejowych przeznaczonych dla
Reprezentacji oraz pula 3 zadań dla Zespołów Kibiców, które wykonywane będą
przez jednego przedstawiciela poszczególnych Zespołów Kibiców Reprezentacji
biorących udział w danym etapie, ponadto pula 3 zadań dodatkowych dla
Reprezentacji.
3. W pierwszym etapie Turnieju jednocześnie udział bierze 6 Reprezentacji i
rozgrywane są 4 zadania turniejowe oraz 1 zadanie dla Zespołów Kibiców. Etap
pierwszy rozgrywany będzie w dwóch turach.
4. Wybór Reprezentacji do pierwszego etapu oraz zadań turniejowych, zadań dla
Zespołów Kibiców i ewentualnie zadań dodatkowych dla Reprezentacji
kaŜdorazowo nastąpi w drodze losowania.
5. Z kaŜdej tury pierwszego etapu wyłonione zostaną 3 Reprezentacje, które
uzyskały najwyŜszą ilość punktów w tym etapie.
6. W drugim etapie udział bierze łącznie 6 najlepszych Reprezentacji wyłonionych w
pierwszym etapie i rozgrywane są 4 zadania turniejowe oraz 1 zadanie dla
Zespołów Kibiców.

7. Trzech zwycięzców, którzy zajmą odpowiednio I, II i III miejsce w Turnieju
zostanie wyłonionych w dniu Turnieju na podstawie najwyŜszej liczby punktów
uzyskanej w drugim etapie Turnieju.
8. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi.
9. Za kaŜde prawidłowo rozwiązane zadanie turniejowe moŜna uzyskać od 1 do 6
punktów, za kaŜde prawidłowo rozwiązane zadanie dla Zespołów Kibiców moŜna
uzyskać 1 punkt. Do punktów zdobytych przez Reprezentacje dolicza się punkty
zdobyte przez Zespoły Kibiców.
10. W celu wyłonienia w kaŜdym etapie Turnieju 3 najlepszych Reprezentacji, w
przypadku uzyskania przez dwie lub więcej Reprezentacji takiej samej liczby
punktów, przedstawiciel kaŜdej z tych Reprezentacji otrzyma zadanie dodatkowe –
udzielenie odpowiedzi poprawnej,
w jak najkrótszym czasie uprawnia do
otrzymania 1 punktu. Punkty te nie będą wliczane do ogólnej liczby punktów
uzyskanych przez Reprezentację w danym etapie Turnieju; ich zadaniem jest
jedynie ustalenie pierwszeństwa awansu wśród Reprezentacji, które uzyskały taką
samą liczbę punktów w danym etapie Turnieju.
11. Nad prawidłowością przebiegu Turnieju nadzór sprawuje Komisja, której skład
zostanie ogłoszony w dniu Turnieju. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne.
§5
1. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie placówek przedszkolnych
realizujących
projekt
„Przedsiębiorczy
przedszkolak”
oraz
na
stronie
www.wroclaw.pl.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Turnieju, nieprzewidzianych niniejszym
regulaminem, głos rozstrzygający naleŜy do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z waŜnych
przyczyn.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Turnieju bez podania przyczyny.

